
PROGRAMA CURTA NO ALMOÇO 

DIAS 3, 10, 17 E 24 DE JUNHO DE 2022 

 

SINOPSES 

Você já tentou olhar nos meus olhos? (Tiago Felipe, PR, 2020) | 16 anos 

| 4’ 

Um corpo negro tira a roupa na frente do espelho. 

 

Labirinto de Bernarda (Aisha Brunno, MG, 2021) | 16 anos | 26’ 

Na justaposição da memória e da fantasia, Bernarda narra o amor. 

 

Para as Gerações que Vieram Antes de Mim (Filipe Bretas Lucas, MG, 

2021) | 16 anos | 13’ 

Com um título-dedicatória, “Para as gerações que vieram antes de mim” é 

construído pela narrativa fragmentada da história de uma família a partir de 

arquivos pessoais em vídeos e fotografias que são enquadradas cuidadosamente. 

Lacunas convivem com as lembranças e apontam para a complexidade do 

racismo estrutural que atravessa as relações pessoais. 

 

Suellen e a diáspora periférica (Renata Dorea, MG, 2020) | 14 anos | 

4’ 

Faz tempo que Suellen não volta para casa, mas ela assenta ali, na tela, as suas 

lembranças. Em um ritmo acelerado, uma profusão de fotos-memórias é acolhida 

e emoldurada por um fundo de tela que é chão, terra. Fotografias assentadas no 

vermelho-barro. Sorrisos, aniversários, a piscina de plástico, o calor do verão, a 

menina na beira do rio Pavuna, que agora está canalizado. A gente lembra, 

lembra, lembra, pensa, pensa, pensa e, depois, abre os olhos e esquece tudo. 

 



 

Ano 2020 (Coletivo Olhares (Im)Possíveis, MG, 2020) | livre | 16’ 

Diante de um ano tão difícil, fazer um filme se torna um espaço de invenção. 

Jovens que moram na periferia de Ouro Preto mobilizam um mosaico de miradas 

e de gestos. Com força de polifonia, um grupo diz sobre o desafio de aprender 

em casa e sobre maneiras de se cuidar. Com gesto múltiplo, um coletivo expressa 

o processo mesmo de construção grupal por meio das imagens, pela relação que 

se pode formar a partir de filmar e de montar, enquanto se caminha e se faz 

numa cena. 

 

Nunca Pare na Pista (Thamires Vieira, BA, 2021) | 14 anos | 19’ 

O filme se constrói em torno dos sonhos/desejos de duas mulheres. Thamires 

quer fazer seu filme e Amanda quer cantar profissionalmente. Momentos de 

performance musical se intercalam com a presença da realizadora em cena, em 

um desenho equilibrado de ternura e tensão. O curta nos brinda com a justa 

medida da coragem na busca que essas mulheres empreendem. 

 

Yãy tu nũnãhã payexop: Encontro de pajés (Sueli Maxacali, MG, 2021) 

| livre | 26’ 

Vermelho, amarelo, vermelho, vermelho, amarelo, preto. Cantam, fortalecem, 

afugentam. 

 

Meus Santos Saúdam Teus Santos (Rodrigo Antônio, PA, 2021) | livre 

| 14’ 

“Mistério, sina, missão, cura, pena e maracá” definem este curta. Entre a 

tentativa de encontrar rotas de conexão e resposta ao chamado ancestral, duas 

cartas trocadas: uma evocada e outra escrita em ato, com imagens e corpo. A 

agudeza do corte da montagem e o leitmotiv dos olhos fechados na paisagem 

aberta reforçam o voltar como necessário e difícil. O sagrado “aparece” numa 



justa medida entre intimidade e abertura ao fora. Para ver, é preciso reaprender 

a ver – eis uma lição. 

 

 


